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িশ ক িনেয়ােগ নীিতমালা চড়ূান: িবেদিশও িনেয়াগ পােবন 
পাবিলক িব িবদ ালেয় 

শরীফুল আলম সুমন    

 

চলিত অথবছেরর বােজট ব ৃ তায় ধানম ী শখ হািসনা িশ ার উ য়েন জাপােনর স াট মইিজর পদে েপর উদাহরণ িদেয়িছেলন। মানস ত 
িশ া িনি ত করেত েয়াজেন িবেদশ থেক িশ ক আনার কথাও বেলিছেলন িতিন। সই ব ৃ তার িতফলন পাওয়া গল পাবিলক িব িবদ ালেয় 
অিভ  িশ ক িনেয়াগ, পেদা িত ও পেদা য়েনর নীিতমালায়। গতকাল রিববার িশ াম ী ডা. দীপ ুমিনর সভাপিতে  অনুি ত এক সভায় ওই 
নীিতমালার খসড়া চূড়া  করা হেয়েছ।  

সভায় উপি ত থাকা একািধক সূে  জানা যায়, দেশর ায় শািসত ও সরকাির িব িবদ ালয়গুেলােত িবেদশ থেক আসা িশ কেদর চুি িভি ক 
িনেয়াগ দওয়ার িবষয়  খসড়া নীিতমালায় রাখা হেয়েছ। এ িনেয়ােগর ে  িবেদেশর িব িবদ ালেয় কমরত বাংলােদিশ অধ াপকরা অ ািধকার 
পােবন। অ ািধকার দওয়া হেব রাব কস, এিভেয়শন ও জেন ক ইি িনয়ািরংেয়র মেতা অত াধুিনক িবষেয়র িবেশষ েদর। িবেশষ কের চতুথ 
িশ িব েবর সে  সংগিতপূণ িবষেয় িসিনয়র িশ েকর ঘাটিত পূরণ করেত চুি িভি ক িনেয়াগ করা যােব।  

িবেদশ থেক আসা িশ ক িনেয়ােগর িবধান যু  করার িবষয়  িনি ত কের অিতির  সিচব (িব িবদ ালয়) আবদু াহ আল হাসান চৗধুরী বেলন, 
‘চতুথ িশ িব েবর এই যুেগ িতেযািগতায় েক থাকেত আমােদর ভিবষ  জনবলেক ত করেত হেব। সখােন রােবা কেসর মেতা অেনক 
িবভাগ হয়েতা কােনা িব িবদ ালয় খুলেব। িক  তা িণকভােব স িবষেয় হয়েতা িবেশষ  পাওয়া যােব না। এমন ে  িবেদশ থেক িবেশষ কের 
আমােদর যসব িবেশষ  িবেদিশ িব িবদ ালেয় কমরত আেছন তাঁেদর কউ যিদ যাগ িদেত চান তাহেল তাঁেদর িনেয়াগ করা যােব। এ ে  
ইউিজিস (িব িবদ ালয় ম িুর কিমশন) থেক অনুেমাদন িনেয় িনেয়াগ ি য়া স  করা যােব।  সাধারণত এমন িনেয়াগগুেলা চুি িভি ক বা 
খ কালীন হেত পাের।’ 



নীিতমালা চূড়া করণ সভায় িশ াম ী ছাড়াও উপি ত িছেলন িশ া ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব মা. সাহরাব হাসাইন, ইউিজিস চয়ারম ান 
অধ াপক ড. কাজী শহীদু াহ, অিতির  সিচব (িব িবদ ালয়) আবদু াহ আল হাসান চৗধুরী মখু।  

জানা যায়, পাবিলক িব িবদ ালেয় িলিখত, মৗিখক ও দশনী ােসর মাধ েম িশ ক িনেয়ােগর িবধান রাখা হেয়েছ খসড়া নীিতমালায়। তেব এটা 
িবিধমালা হেব নািক নীিতমালা হেব স িবষেয় এখেনা িস াে  পৗঁছােনা স ব হয়িন। িবিধমালা হেল তা মি সভায় পাস করেত হেব। আর নীিতমালা 
হেল তা িশ া ম ণালয়ই চূড়া  কের জাির করেত পারেব। তেব স ে ও উ তর অনুেমাদেনর েয়াজন হেব।  

সভায় উপি ত িছেলন িশ া ম ণালেয়র এমন এক কমকতা কােলর ক েক বেলন, ‘নীিতমালায় যসব িবষয় এেসেছ, স ব াপাের আমরা একমত। 
তেব নীিতমালা িহেসেব চূড়া  কের তা জাির করেত কমপে  এক মাস লাগেব। আর যিদ িবিধমালা হয়, তাহেল আেরা বিশ সময় লাগেব।’ 

সূ  মেত, চার বছর আেগ ইউিজিস এই অিভ  নীিতমালার খসড়া করেত ছয় সদেস র কিম  কেরিছল। যিদও স িত এই কিম  তােদর কায ম 
জারদার কের খসড়া তির কের।  

সভা সূে  জানা যায়, পাবিলক িব িবদ ালেয়র এি  পদ ভাষক হেত হেল অনাস ও মা ােস িসিজিপএ ৪-এর মেধ  কমপে  ৩.৫ পেত হেব। তেব 
িবিভ  অনুষদ ও িব িবদ ালয় অনুযায়ী াথ র যাগ তায় িভ তা রেয়েছ। এ ছাড়া পেদা িত পেত হেল আেগর মেতাই িশ কতার অিভ তার 
সময়সীমা ক রাখা হেয়েছ। তেব কাশনা বাড়ােনা হেয়েছ। পেদা িত পেত কাশনার সংখ া ায় ি গুণ করা হেয়েছ।  

এ ছাড়া কােনা িশ ক যিদ িপএইচিড বা গেবষণার কােজ যত িদেনর ছু  নেবন শুধ ুওই সময়টাই পেদা িতর অিভ তায় গণনা করা হেব। যিদ 
ওই িশ েকর দেশ বা িবেদেশ আেরা বিশ সমেয়র েয়াজন হয় তাহেল তা কােনাভােবই পেদা িতর অিভ তায় গণ  করা হেব না।  

 


